
In deze bizarre tijden zijn klassieke degustaties niet 
meer mogelijk. De wijnliefhebber wordt daardoor 
ernstig in zijn vinologische vrijheid beknot. Daaren-
boven zijn het waanzinnige moeilijke tijden voor de 
horeca en zeker voor de gespecialiseerde wijnhandel, 
die met uitzonderlijke ontdekkingen willen uitpak-
ken. Hetgeen grootwarenhuizen niet kunnen, kunnen 
de geëngageerde cavisten zeker! 

Daarom willen we er iets aan doen. Vanuit onze 
vrijheidsdrang en onze liefde voor de betere wijnen, 
gaan we u verrassen met een covidproof wijnpar-
cours in de unieke infrastructuur van Wijnimport 
Van Hende te Gavere.

De wijnen van Clos des Frères zullen op een origine-
le wijze kunnen worden geproefd, gekocht en voor-
al de pas gebottelde primeurs van het uitzonderlijk  
millésime 2019 zullen voor het eerst aan de drive-in-
bezoekers worden gepresenteerd. Daarenboven zal u 
van uitzonderlijke voorwaarden genieten als parti-
culier wanneer u gebruik maakt van dit unieke drive- 
inmoment.

Clos des Frères  
Drive-inhappening
Een coronafree degustat iemoment  

met veel meer …

1,5m

UITNODIGING



Zaterdag  
13 juni 2020

Er is een drive -inmoment voorzien  
om 9u - 11u - 14u - 16u - 18u en 20u

De drive-in wordt georganiseerd in groepen waarvan  
het aantal deelnemers strikt is bepaald. U kunt zich vrij 

inschrijven via de daarvoor voorziene applicatie (zie  
hieronder). Per wagen mogen niet meer dan 2 personen  

aanwezig zijn. Elke degustatieve wandeling duurt een uur,  
waarbij je op het einde de drive-in in actie komt.  

Met special guests

Wijnbouwer  
Arnault Vandenbogaerde

Muzikant  
Kurt Burgelman

Kurt biedt je de mogelijkheid om uitzonderlijke  
t-shirts met Gentse slagzinnen aan te kopen.

Inschrijven 
 

Scan de QR-code of schrijf in via onderstaande link.
Je mag maximaal met twee personen inschrijven.  
Let op, elke persoon moet afzonderlijk ingegeven  

worden in de inschrijvingsapplicatie.

https://outlook.of f ice365.com/owa/calendar/ 
ClosdesFrresDriveinhappening@svhg.onmicrosof t.com/bookings/

Een degustatieve wandeling  

vol ledig covidproof

Tafel 1: de witte wijnen van Clos des Frères
• Clos des Frères Blanc 2018, cru Vacqueyras
• Clos des Frères Blanc 2019, cru Vacqueyras (primeur)
• Folie des Frères Blanc 2019, Côtes du Rhône (primeur)

Tafel 2: the Belgium Guest from Bordeaux
• Twee wijnen van Chateau Badette

Tafel 3: de rode wijnen van Clos des Frères
• Clos des Frères Rouge 2018, cru Vacqueyras
• Folie des Frères Rouge 2019, Côtes du Rhone (primeur)

Tafel 4: de speciallekes van Clos des Frères
• Cuvée ‘G’ 2015
• Muscat de Beaumes de Venise 2018

 
Enkel voor deze happening zijn er speciale 
verkoopsvoorwaarden: 11 kopen is 1 gratis
(per referentie)

Er worden 9 referenties in deze degustatie aangeboden.
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Provinciebaan 108 - GAVERE
www.vanhende.com

Locatie

Wijnimport Van Hende 
Provinciebaan 108, 9890 Gavere

  
Er is een ruime parking voorzien!

Gelieve strikt de timing te volgen
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